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Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyelerine

Konu : Akıllı KOBİ Platformu Tanıtımı

Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve 
hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak, bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak 
amacıyla Birliğimiz ve Visa işbirliğinde başlatılan Akıllı KOBİ Platformu'nun lansmanı 17 Eylül 2021 
tarihinde gerçekleştirilerek, platform KOBİ'lerin kullanımına sunulmuştur.

Bu kapsamda Platform'un sunduğu imkanlardan daha fazla KOBİ'nin yararlanması amacıyla tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hazırlanan basın bülteni, video, sosyal 
medya paylaşımları ile görsellere ilişkin ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve;
- Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Akıllı KOBİ Platformu hakkında basının bilgilendirilmesini,
- Görsellerin ilgili yerlerine iliniz/ilçenizin adı ve Oda-Borsa logonuzun eklenerek bastırılmasını, 
ilinizde/ilçenizde KOBİ'lerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlere asılmasının sağlanmasını,
- Video'nun sosyal medyada, televizyon kanallarında ve ilinizde/ilçenizde veya Oda-Borsanızda bulunan 
ekranlarda yayınlanmasını,
- Oda-Borsaların kurumsal hesapları ile Oda-Borsa Başkanlarının, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Meclis 
Üyelerinin, Kadın-Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterlerin sosyal medya hesaplarından 
paylaşılmasını ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kobi@tobb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

  EK:Akıllı KOBİ Platformu Tanıtım Materyalleri (2 sayfa)
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BİLGİ NOTU 

Konu: Akıllı KOBİ Platformu Tanıtım Materyalleri 

KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Akıllı KOBİ Platformu’nun 

tanıtımı kapsamında basın bülteni, görseller ve video hazırlanmıştır.  

Akıllı KOBİ Platformu ile ilgili iletişim:  kobi@tobb.org.tr, odaborsa@akillikobi.org.tr 

0312 218 24 54 

1. BASIN BÜLTENİ 

 Basın bülteni aşağıdaki adreste yer almaktadır. 

o https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/2021_09_18_TR_AKILLI_KOBI_B

ASIN_BULTENI.docx  

 Platformu KOBİ’lere ulaştırmak amacıyla basın toplantısı düzenlemeniz ve basını Platform 

hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. 

 

2. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 

Sosyal medya paylaşımını bu belgenin “Görseller” ve “Tanıtım Videosu” başlığı altında bulunan görsel 

veya videoyu da ekleyerek aşağıdaki metin ile gerçekleştirebilirsiniz. 

Akıllı KOBİ Platformu hayata geçti. Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak 

isteyen tüm KOBİ’leri Akıllı KOBİ’ye bekliyoruz. http://ww.akillikobi.org.tr @TOBBiletisim 

@Visa_TR @akillikobiorgtr 

3. GÖRSELLER 

Görseller raket pano, billboard ve A4 baskı için hazırlanmış olup, indirme linkleri aşağıda 

gönderilmektedir. Görselleri ayrıca sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. 

Görsellerin paylaşılmadan ve bastırılmadan önce; 

- Görselin başlığında yer alan “İl/İlçe Adı KOBİ’leri Dijitalleşiyor” ifadesine Oda-Borsa olarak 

faaliyet gösterdiğiniz il/ilçenin (Örnek: Ankara KOBİ’leri Dijitalleşiyor) ve 

- TOBB logosunun yanında “LOGO” yazan yere Oda-Borsa logonuzun eklenmesi gerekmektedir. 

 

3.1. Billboard 

 

Pdf Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILLI-
KOBI-BILLBOARD-LOGOSUZ-03.pdf  
 

Kaynak Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILL
I-KOBI-BILLBOARD-LOGOSUZ-03.ai.zip  

 

3.2. Raket Pano 
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Pdf Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILLI-KOBI-RAKET-
LOGOSUZ-03.pdf  
 
Kaynak Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILLI-KOBI-RAKET-
LOGOSUZ-03.ai.zip  

 
 

3.3. A4 Baskı 

 

Pdf Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILLI-KOBI-A4-LOGOSUZ-
03.pdf  
 
Kaynak Dosyası: 
https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Documents/2021/AKILLI-KOBI-A4-LOGOSUZ-
03.ai.zip  

 

4. TANITIM VİDEOSU 

Tanıtım videosu aşağıda yer alan adresten bilgisayara kaydedilebilmektedir. Siz de videoyu sosyal 

medyada paylaşabilir, televizyon kanallarında, ilinizde/ilçenizde ve Oda-Borsanızda bulunan 

ekranlarda yayınlayabilirsiniz. 

 

Akıllı KOBİ Platformu videosunu 
https://download2019.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/0000/1/21/3/akilli-
kobi.mp4.zip adresinden bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz. 

 

 

Akıllı KOBİ Platformu ile ilgili gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetler hakkında kobi@tobb.org.tr ‘ye bilgi 

verebilirsiniz. 

 

Akıllı KOBİ Platformu ile ilgili iletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 54 
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